
JUDEȚUL BUZĂU 
 CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 

 
RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL UNPR  STANCIU 

CONSTANTIN 
PENTRU ANUL 2018 

 
  În temeiul prevederilor art. 51 alin. (4) din Legea nr. 215 din anul 2001 
cu privire la administraţia publică locală, fiecare ales local din România are 
obligativitatea de a prezenta anual un raport de activitate privind 
desfăşurarea mandatului său. Scopul acestui demers este asigurarea 
transparenţei la nivelul administraţiei locale, pentru ca fiecare cetăţean să 
poată urmări activitatea aleşilor publici. În calitate de consilier în Consiliul 
Local al comunei Puieşti, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 am 
dorit să-mi pun toate cunoştinţele mele ca şi întreaga capacitate de muncă în 
folosul cetăţeanului.  
 În anul 2018 am fost prezent la majoritatea şedinţelor ordinare şi 
extraordinare. 
 În anul 2018 mi-am desfasurat activitatea de consilier local in cadrul 
Consiliului Local Puieşti  in conformitate cu prevederile legale si cele ale 
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Puieşti  
 Am fost validat in sedinta de constituire a Consiliului Local din iunie 
2012 și ulterior în iunie 2016. Fac parte din Comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 
si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 
comerţ, al cărei membru sunt.  
 Ca membru al Comisiei de buget finante impreuna cu ceilalti colegi am 
discutat si analizat toate proiectele care ne-au fost repartizate chiar dacă 
uneori au existat pozitii diferite pe diverse proiecte, ne-am situat mereu de 
partea comunitatii locale si in spiritul legii. 
 Am făcut numeroase propuneri în intervenţiile pe care le-am avut, 
pentru îmbunătăţirea activităţii în domenii ca:gospodărirea comunei, 
adoptarea impozitelor şi taxelor locale, ordinea publică, activitatea social-
culturală cât şi diverse alte hotărâri şi adrese primite de la Prefectură şi 
Consiliul Judeţean Buzău. 

Din punctul meu de vedere ,un consilier local trebuie sa reuseasca sa se 
informeze asupra problematicilor comunitatii pe care o reprezinta.  

Am avut o activitate sustinuta de audiente cu cetatenii in special din 
satul Puieștii de Sus iar problemele semnalate au fost aduse la cunoştinţa 
Consiliului Local în vederea găsirii de soluţii pentru rezolvarea lor. 
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